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El nostre País Català
 no és Occitània 
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Mil anys d’una història diferent
- 998 : naixement de Catalunya.
- 1209-1213 : Creuada dels Albigesos, el Comtat de 
Tolosa entra dins el Regne de França.
- 1258 : el Tractat de Corbeil fixa la frontera nord de 
Catalunya.
- 1659 : el Tractat del Pirineu crea una nova frontera.
- 1660-1789 : la intendencia del Rosselló és un país 
d’imposició, el Llenguadoc és un país d’estat.
- 1789-1790 : l’Assemblea Constituent crea els 
departaments.
- La reforma del 1964 crea les Regions de programa, 
entre elles la regió Llenguadoc-Rosselló.
- La reforma del 2015 crea les noves regions.



Els Països
Catalans

. 8 territoris

. en 4 estats

. 70 378 km2

. 14,4 milions
d’habitants



La primera edició de les Contitucions de 
Catalunya, incunable de 1494: primera 
pàgina del sumari; les Corts Generals de 
Catalunya reunides en ple pel Comte-Rei



El Palau
de la Generalitat:

el pati gòtic
i l’escala d’honor

per Marc Safont, 1425

(Història de la Generalitat
de Catalunya i dels seus
Presidents, vol.1, p.132)

Carles 
Puigdemont
és el 130è
President de
la Generalitat



La frontera nord de Catalunya
- La frontera històrica

- La frontera del Tractat del Pirineu 

(Mapa : edició Terra Nostra - J. Becat)



El límit històric entre Catalunya i el Regne de França
Puigvaledor (Capcir) i el massís del Madres Foto Joan Becat



El límit 
històric entre 
Catalunya i el 
Regne de 
França

una marca al Ras 
del Madres

Foto Christophe Levillain,
L’Indépendant, 17/07/2014



El Tractat del Pirineu, 1659 (source: timbresponts.fr)



El Tractat del Pirineu (pintura de Jacques Laumosnier, font: Histoire-image.org)



Cerdanya : la frontera del Tractat del Pirineu, 
materialitzada 200 anys més tard

els estudiants del màster de Relacions transfrontereres sobre la ratlla 
de la frontera entre Puigcerdà i Palau de Cerdanya Foto Martina Camiade



Les regions
franceses
d’Antic
Règim



Les regions
franceses
d’Antic Règim

Països d’estat

Països d’elecció

Països d’imposició



El català i l’occità
són dues llengües diferents

La nova regió té dues àrees lingüístiques i 
culturals diferents, amb un límit que no ha variat 
des de l’Edat Mitjana.

Les variants dialectals del català no són nombroses 
i no afecten cap dels seus trets fonamentals.

Els sis dialectes de l’occità o llengua d’oc són el 
gascó, el llenguadocià, el provençal, el provençal 
alpí, l’alvernès i el llemosí. El gascó és el més 
diferenciat.



El català té una acadèmia per tot el territori lingüístic, 
l’Institut d’Estudis Catalans, creat el 1907.

Des de 1923 l’IEC és membre de la Unió Acadèmica 
Internacional, que té seu a Brussel·les.

L’occità o llengua d’oc no té acadèmia.

Les acadèmies i el reconeixement 
internacional

La seu de l’Institut 
d’Estudis Catalans, 
a Barcelona



Sistema per la regió LRMP:

1- propostes obertes de 
noms
2- consulta del CESER
3- consulta dels elegits
4- Comitè del Nom
5- una comissió del CR tria 
cinc noms
6- consulta ciutadana per 
internet
7- l’Assemblea plenària vota

2016 - Les noves regions han de 
triar un nou nom



6 d’abril de 2016 : dins la llista del Comitè del Nom, no hi ha 
ni “Occitanie-Catalogne”, ni “Occitanie-Pays Catalan”



Una consulta “ciutadana” discutible i 
sense sinceritat democràtica

El butlletí de vot de la consulta



Proposat per la presidenta Carole Delga, el 24 
de juny de 2016, s’aprova :

“Le Conseil Régional 
LRMP décide de 
proposer au 
Gouvernement que 
la Région LRMP soit 
dénommée 
définitivement 
“Région Occitanie”.



En reacció contra el nom Occitània, Renée Soum i 20 firmants 
convoquen una assemblea on es crea l’Associació ciutadana per 
Occitània-País Català



Les primeres accions de l’Associació ciutadana

- Crida a les adhesions individuals i creació d’un Facebook

- Crida a les adhesions dels municipis i del SIOCCAT

- Entrevistes amb el Primer ministre Manuels Valls i amb la 
presidenta de regió Carole Delga

- Cartes al ministre 
de l’interior i al 
President de la 
República

Entrevista de l’Associació 
ciutadana amb el Primer 
ministre Manuel Valls a 
Palaja, el 8 de juliol de 
2016



El 25 de juliol 
el Consell 
Departamental 
vota per 
unanimitat el 
suport al País 
Català i al 
Recurs ciutadà

A iniciativa dels batlles i dels 
consells municipals apareixen 
les primeres retolacions amb 
País Català



Els suports:
les adhesions 
individuals

Je revendique qu’il 
soit rajouté Pays 
Catalan à Occitanie.

Je soutiens le recours 
devant le Conseil 
d’État



El CA de l’Associació Ciutadana
per Occitània-País Català presenta
les adhesions individuals recollides

Sant Hipòlit, 
30 de 
setembre de 
2016



Directament o a través de les intercomunalitats, tots els batlles 
i municipis donen suport al País Català i al Recurs ciutadà



L’adhesió dels batlles i municipis del Conflent

Hem rebut les deliberacions de CORNELLÀ DE CONFLENT, 
FILLOLS, FONTPEDROSA, SERDINYÀ, TARERAC, 
VILAFRANCA DE CONFLENT.

Han adherit els batlles de VALLESTÀVIA, CAMPOME, 
CASTELL, CODALET, EUS, RIÀ, SAORRA, CATLLAR, 
NOEDES, VERNET, VINCÀ, SANSÀ.

Han adherit com a co-demandants les intercomunalitats del 
SIOCCAT, presidit per Francis MANENT, del Sindicat Mixte 
Canigó Gran Paratge presidit per Ségolène NEUVILLE, la 
Com.Com. Conflent-Canigó, presidida per Jean CASTEX, la 
Com.Com. Rosselló-Conflent, presidida per Robert OLIVE, i la 
Com.Com. Capcir-Alt Conflent, presidida per Jean-Louis 
DUMELIN, i a través d’elles la totalitat dels municipis del 
Conflent.



Les Comunitats de municipis suporten el País Català i participen 
al Recurs ciutadà contra el decret fixant el nom de la regió



El SIOCCAT i Canigó Gran Paratge suporten el País Català i 
participen al Recurs ciutadà contra el decret fixant el nom de la regió



« Iiiiou! Occitanie sous-titré Pyrénées-Méditerranée, voilà, ça 
c'est bien! Non, mais je déconne. Sérieusement, c’est quoi 
encore cette idée en bois? Madame Carole Delga… dégats, 
ouais! Hé, Carole, la prochaine fois que tu as une idée, tu te la 
gardes ! Parce que les panneaux Occitanie, dans le 
département, fais-les en carton jetable! On gagnera des sous. 
Parce qu’ils ne vont pas rester longtemps, je te le dis… »

El vídeo 
humorístic de 

Flodama
a Youtube



(Foto Hélène Legrais)

El grup

Al Chemist
i el seu”tube de 
l’été”, Occexit



La manifestació 
multitudinària del 

10 de setembre



La manifestació del 10 de setembre a Perpinyà



La manifestació del 10 de setembre a Perpinyà



Molts elegits han participat a la manifestació del 
10 de setembre



El decret 2016-1264 del 28 de setembre de 2016, publicat al 
Diari Oficial del 2 de setembre diu:

“La région issue du regroupement des 
régions Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées est dénommée “Occitanie”.

firmen: Manuel Valls, Primer ministre, Bernard Cazeneuve, 
ministre de l’interior, Jean-Michel Baylet, ministre de 
l’ordenació del territori.

El 30 de setembre l’Associació 
Ciutadana diposita un recurs contra el 
decret davant el Consell d’Estat.



Des de l’Escala el Canigó, la primera muntanya d’Occitània   
Foto M. Camiade



La firma del decret eixampla l’onada d’emoció



L’Associació ciutadana ha obert 
tres causes contra el decret 2016-1264 
amb tres recursos davant el Consell d’Estat:

1- el recurs principal, amb una instrucció que 
acabarà a la primavera 2017

2- un recurs en suspensió, per a accelerar el 
recurs principal, amb una audiència el 3 de 
novembre i una sentència el 10 de novembre

3- una QPC, qüestió prioritària de constitucio-
nalitat, destinada a anar davant el Consell 
Constitucional.



Els demandants a l’audiència del recurs en suspensió 
davant Consell d’Estat, el 3 de novembre de 2016 a París. 



Toquis
pas
al
meu
País
Català
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